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คำนำ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้   โรงเรียนมารีพิทักษ์  ได้

จัดทำขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ที ่ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนสำคัญ  คือ ส่วนที่ 1  บทสรุปของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ ภาคผนวก  

โรงเรียนมารีพิทักษ์  ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนมารีพิทักษ์  รหัส1131100004   ที่ตั้งเลขที่ 70  แขวง/ตำบล นางรอง  เขต/อำเภอ นางรอง 
จังหวัด บุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-4463-1727  โทรสาร   
0-4463-1984  e-mail  mariepitakschool@gmail.com   Website  www. mpt.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้ง
เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 935 คน จำนวนบุคลากรโรงเรียน 58 คน 
 
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ตารางท่ี 1 : ผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  4  ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตนเองในภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
2.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  

 โรงเรียนมารีพิทักษ์ มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการดังนี้   ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ 1 ครั้ง  
ตรวจร่างกายเด็กในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียน  ดูแลให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ปริมาณเหมาะสมตามวัย สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ  
ฝึกให้เด็กรู้จักดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกห้องเรียน  มีสุขภาพจิตที่ดี  ร่าเริง  ยิ้มแย้ม แจ่มใส  มี
ความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย  พาเด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก่อนขึ้นชั้น
เรียนทุกวัน ให้เด็กทุกคนได้เล่นดนตรี (คีย์บอร์ด) ชื่นชมศิลปะ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความสนใจ ใฝ่รู้ 
มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก มีพัฒนาการทางสังคมเหมาะสมตามวัย  ฝึกความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ 
เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ  เช่น วันพ่อ  วันแม่ วันไหว้ครู  วันเข้าพรรษา เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและของชั้นเรียน  รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส  
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
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2.2 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมารีพิทักษ์ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

 2.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
ครูมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 2.4 มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
โรงเรียนมารีพิทักษ์ใช้กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีคุณธรรมจริยธรรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู 
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการทำความดีไปสู่สังคมโดยใช้กิจกรรมส่งเสริม
ด้านต่าง ๆ โดยมีโครงการและกิจกรรมดังนี้ 
 ด้านรักเมตตาเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีหัวใจที่มีความรักเมตตาสงสารโดยจัดให้มีการทำ
กิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น กิจกรรมฉลองวัดพระแม่มารดานิจจานุเคราะห์ กิจกรรมแห่เทียน
พรรษา โครงงานคุณธรรมจิตอาสาพี่ช่วยน้อง (สรุปรายงานกิจกรรมฉลองวัดพระแม่มารดานิจจานุเคราะห์ สรุป
รายงานกิจกรรมแห่เทียนพรรษา สรุปรายงานโครงงานคุณธรรมห้องเรียน) 
 ด้านความซื่อสัตย์ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มี
ความซื่อสัตย์และมีวินัยที่ยั่งยืนโดยการฝึกปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิต เช่น โครงงานคุณธรรมจัดสิ่งของด้วยสองมือ
ซุปเปอร์จิ๋ว โครงงานคุณธรรมรองเท้าเจ้าระเบียบ โครงงานคุณธรรมห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ดูสะอาดตา (สรุป
รายงานโครงงานคุณธรรมห้องเรียน) 
 ด้านความกตัญญู ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณต่อชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระพันปีหลวง กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนทำความดีในทุกพ้ืนที่ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน เช่น นักเรียนตื่นนอนแล้วเก็บที่นอน นักเรียนอาบน้ำ
แต่งตัวทานข้าวด้วยตนเอง ช่วยพ่อแม่จัดอาหาร ล้างจาน และช่วยงานบ้าน สวัสดีพ่อแม่ก่อนไปโรงเรียนและ
กลับบ้าน สวดมนต์ก่อนนอน ทำบุญตักบาตร และมีจิตอาสาช่วยสังคมเป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริม
การทำความดีของนักเรียนโดยมีการนำ ระบบ ICT เขียนโปรแกรมสำเร็จในการให้คะแนนความดีแก่ นักเรียน  
ครูและบุคลากรและมอบเกียรติบัตรทุกสิ้นเดือน (สรุปรายงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สรุปรายงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระพันปี
หลวง สรุปรายงานกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมธนาคารความดี) 
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 ด้านความพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที ่มีความรู้จักพอ พอใจในสิ่งที่ตนมีเห็นคุณค่าของ
สิ่งของไม่ฟุ่มเฟือยประหยัดอดออมใช้เงินพ่อแม่เท่าที่จำเป็น เช่น โครงการออมน้อยแต่ออมนะ โครงงาน
กระดาษลังแปลงร่าง(งานประดิษฐ์จากสิ่งเหลือใช้) โครงการ เศษอาหารเป็นศูนย์ (สรุปรายงานโครงการออม
น้อยแต่ออมนะ สรุปรายงานโครงการเศษอาหารเป็นศูนย์ โครงงานกระดาษลังแปลงร่าง(งานประดิษฐ์จากสิ่ง
เหลือใช้)   
 เพ่ือยกระดับของการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์
ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน เช่น พัฒนาโปรแกรมทำเนียบความดี มีจิตอาสาพัฒนาสังคมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ โดยการทำโปรแกรมสำหรับให้คะแนนนักเรียนที่ทำ
ความดีและบันทึกเผยแพร่ความดี (http://tscore.net/ms) การสร้างจิตอาสาในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
โครงงานคุณธรรมห้องเรียน 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
  3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 รับการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณลักษณะด้าน เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การบริหารด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารที่เน้นคุณภาพเป็นเลิศ 
  3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอน มีระบบนิเทศการสอนให้
คำแนะนำและช่วยเหลือ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของเด็ก 
  3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
  3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 งานประกันคุณภาพการศึกษา ควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา
ทุกคนให้เข้าใจกระบวนการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการ  เพื่อให้สามารถนำผลที่เกิดจากการดำเนินงาน
มารายงาน และนำสู่การพัฒนาให้เป็นระบบต่อไป 
  3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 พัฒนารูปแบบการสอนให้ให้เป็นนวัตกรรม (Innovation) การสอนในแต่ละ
ระดับชั้น 
  3.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 จัดสร้างห้องปฏิบัติการสอนที่ทันสมัย  
  3.7 แผนปฏิบัติงานที่ 7 พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมภาษาจีนให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น 
  3.8 แผนปฏิบัติงานที่ 8 พัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย และมีบรรยากาศในการค้นคว้า ศึกษา
เรียนรู้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
 4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี  

   4.1 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้ดำเนินวิถีชีวิตและประยุกต์ใช้คุณธรรม 
จริยธรรมในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของโครงการคุณธรรมตามวิถีคริสต์ตามอัตลักษณ์ 4 
   4.2 การบริการหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา 
   4.3 การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัย
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

 5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
   5.1 โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
   5.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
   5.3 ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและกิจกรรมที่
    หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย 

 6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.1 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนารอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพตามวัยและต่อเนื่อง 

http://tscore.net/ms
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   6.2 พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยความร่วมมือ
ของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน 
   6.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุขและการจัดประสบการณ์
ที่หลากหลาย 
 

 
 

         ลงนาม....................................................(ผู้อำนวยการโรงเรยีน) 
              (ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ) 

                                                    วันที ่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  โรงเรียนมารีพิทักษ์ รหัสโรงเรียน 1131100004   ที่ตั้งเลขท่ี 70  แขวง/ตำบลนางรอง  เขต/อำเภอ  
นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 0-4463-1727  
โทรสาร  0-4463-1984  e-mail  mariepitakschool@gmail.com   Website  www. mpt.ac.th ได้รับ
อนุญาตจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับ
ปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 935 คน จำนวนบุคลากรโรงเรียน 58 คน 
 
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  

 บุคคลธรรมดา 
 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
 ประเภทโรงเรียนในระบบ      
 สามัญศึกษา 
 การกุศลของวัด 
 การศึกษาพิเศษ 
 การศึกษาสงเคราะห์ 
 ในพระราชูปถัมภ์ 
 สามัญปกติ 
 อิสลามควบคู่สามัญ  

การจัดการเรียนการสอน 
   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   หลักสูตร Intensive English  Program (IEP ระดับปฐมวัย)  
       ได้รับอนุญาตเมื่อ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mariepitakschool@gmail.com
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แผนผังโรงเรียน 
 

     
  
 
  

1.2 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน จำนวนผู้เรียนปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 

รวม
จำนวน
ผู้เรียน 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 
ระดับปฐมวัยปีที่ 1 1 2 41 34 - - 75 
ระดับปฐมวัยปีที่ 2 1 2 35 48 - - 83 
ระดับปฐมวัยปีที่ 3 2 2 59 51 - - 110 

รวมทั้งสิ้น 4 6 135 133 - - 268 
 
 1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 
 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้แทนรับใบอนุญาต/ผู้จัดการ - - - 1 1 
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รอง/ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 

รวม -  2 1 3 
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2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
- ครูบรรจ ุ 7 11 - - 18 
- ครูต่างชาต ิ - - - - - 

รวม 7 11 - - 18 
3. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี - - - - - 
4.อื่นๆ (ระบุ)... - - - - - 

รวม - - - -  
รวมทั้งสิ้น 7 11 2 1 21 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนต่อครู   15: 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  26:1 

 
 1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจำนวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถม
ศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 11 7 - - - - 
ภาษาไทย - - 2 4 - - 
คณิตศาสตร์ - - - 6 - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 2 2 - - 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

- - 3 - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 - - - 
ศิลปะ - - - 1 - - 
การงานอาชีพ - - - 1 - - 
ภาษาต่างประเทศ - - 4 1 - - 

  
 1.3.3 สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จำนวนครูที่ทำหน้าท่ีคดักรอง จำนวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานท่ีเข้ารับการอบรม 
ครูที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ไดร้ับเงินเพิ่ม
พิเศษ (พ.ค.ก.) ทั้งหมด 

ขึ้น
ทะเบียน 

ไม่ขึ้น
ทะเบียน 

- - - - - - - 
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 1.3.4  สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 
จำนวนครูที่เข้ารับ 

การอบรม หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ. 

จำนวน 40 คน 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อัตลักษณ์ 4 สู่โรงเรียน
คุณธรรมนำวิถีคริสต์   
สังฆมณฑลนครราชสีมา 

30 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

จำนวน 2 คน 2. ผู้นำเยาวชนสู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์     23-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
จำนวน 11 คน 3. อบรมโอกาสชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑล

นครราชสีมา  
22 กันยายน พ.ศ. 2561 

จำนวน 4 คน 4. อบรม lector  ผู้อ่านพระคัมภีร์ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 
จำนวน 40 คน 5. อบรมการทำงานเป็นทีมหลักสูตร 2 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

จำนวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ. 

จำนวน 2 คน 6. เข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 
รุ่นที่ 80   

26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

จำนวน 2 คน 7. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้นำเยาวชน สู่
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 

4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

จำนวน 2 คน 8. เข้าร่วมงานชุมชนครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6 
“Baptised  and  Sent : ศิษย์ธรรมทูต“ 

14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา การศึกษา คือ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุข

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม มีการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 
4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  

เป้าหมาย 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 
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2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
4. เด็กมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 และมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
5. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญามีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 
6. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
(พ.2) 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.2) 
8. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและส่งเสริมให้มีความสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.
3) 
9. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.3) 
10. โรงเร ียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที ่กำหนดใน
กฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมให้มีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 
11. โรงเร ียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที ่กำหนดใน
กฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมให้มีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 
12. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เด็ก                  (พันธกิจที่ 1) (เป้าหมายที่ 1-5) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากร            (พันธกิจที่ 2) (เป้าหมายที่ 6-7) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษา  (พันธกิจที่ 3) (เป้าหมายที่ 8,10) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร         (พันธกิจที่ 3) (เป้าหมายที่ 9,11) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความร่วมมือ       (พันธกิจที่ 4) (เป้าหมายที่ 12) 

เอกลักษณ์ ลูกมารี มีวินัย ใส่ใจความสะอาด 
อัตลักษณ์ Love (รักเมตตา)  

Integrity (ซื่อสัตย์)  
Gratitude (กตัญญู)  
Sufficiency (อยู่อย่างพอเพียง) 



10 
 

3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

ยุทธ์
ศาสตร์

ตามแผนฯ
ของ

โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด

ประเดน็การ
ติดตาม

ประเมนิผล
ของ

กระทรวงศึก
ษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        
4 งานบริหารงานฝา่ยปฐมวัย(1) 18 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 6,10,11 3,7 6 
3 งานพัฒนาหลักสูตร(2) 18 ยอดเยี่ยม 94.00 ยอดเยี่ยม 7(7.1-7.2) 1 2,3,6 
1 งานจัดประสบการณ์เรียนรู้(3) 268 ยอดเยี่ยม 94.52 ยอดเยี่ยม 5(5.1-5.10) 1,3 2,3,4,8,9 
2 งานนิเทศการจัดประสบการณ์(4) 18 ยอดเยี่ยม 95.93 ยอดเยี่ยม 5(5.1-5.10) 

7(7.1-7.2) 
1,3 5 

3 งานวัดผลและประเมินผล(5) 268 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 5(5.1-5.10) 
7(7.1-7.2) 

1,3 4 

2 งานวิจัยในช้ันเรียน(6) 12 ยอดเยี่ยม 90.17 ยอดเยี่ยม 5(5.1-5.10) 1,4 7,8,9 
2 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม(7) 268 ยอดเยี่ยม 92.90 ยอดเยี่ยม 5(5.1-5.10) 1,4 5,10 
1 งานระดับชั้น(8) 268 ยอดเยี่ยม 94.52 ยอดเยี่ยม 1,4,5 1 2,3,4,6,8 
1 โครงการส่งเสริมทักษะความเป็น

เลิศทางวิชาการ 
268 ยอดเยี่ยม 95.37 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 

1,3,4 3,4,6,9 

1 กิจกรรม walk Rally 2019 
(ค่ายหรรษา) 

268 ยอดเยี่ยม 96.00 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 
1,3 2,4 

1 กิจกรรมกีฬาส ี 268 ดีเลิศ 89.40 ดีเลิศ 1 - 3 1,2,7 1,2,10 
1 โครงการทัศนศึกษา 268 ยอดเยี่ยม 93.25 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 1,3 2,4 
1 กิจกรรมยุวบัณฑติ 110 ยอดเยี่ยม 91.46 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 1,4 1 
1 กิจกรรมปั้นฝันของหน ู 268 ยอดเยี่ยม 93.50 ยอดเยี่ยม 2 - 5 1,3 3,4 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี 49 ยอดเยี่ยม 97.04 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 1,3,4 2,4,9 
5 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 268 ดีเลิศ 86.06 ดีเลิศ 6,10,11 1,4 2 
1 กิจกรรมงานจดัซื้อยาและเวชภณัฑ์

ปฐมวัย 
268 ยอดเยี่ยม 94.81 ยอดเยี่ยม 

1,9 1,3 1 

1 กิจกรรมโครงงานคณุธรรม
ห้องเรียน 

268 ยอดเยี่ยม 94.19 ยอดเยี่ยม 
2,3 1,2 1,2,4 

1 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 43 ดีเลิศ 92.42 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 1,3 3,4,6 
5 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 268 ยอดเยี่ยม 98.00 ยอดเยี่ยม 2,3 3,4 2,10 
1 กิจกรรมวันคริสต์มาสนักเรยีน 268 ยอดเยี่ยม 96.00 ยอดเยี่ยม 2,3 3,4 2,10 
1 กิจกรรมไหว้คร ู 268 ยอดเยี่ยม 95.19 ยอดเยี่ยม 2,3 3,4 2,10 
1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 268 ยอดเยี่ยม 96.00 ยอดเยี่ยม 2,3 3,4 2,10 
1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 

268 ยอดเยี่ยม 93.13 ยอดเยี่ยม 
2,3 3,4 2,10 
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***  ยุทธศาสตร์ของสำนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรพัยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตวัชี้วัดประเด็นการติดตามประเมนิผลของกระทรวงศึกษาธกิาร  ปรากฏอยู่ ขอ้ 7  

 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 268 248 92.54 20 7.46 - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 268 260 97.01 8 2.99 - - 
3. ด้านสังคม 268 259 96.64 9 3.36 - - 
4. ด้านสติปญัญา 268 257 95.90 11 4.10 - - 

 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการ
พัฒนา ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อ
ยอด เพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบรบิท
นั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถานศึกษาประสบ
ความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่อง รอยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 

 
 

ยุทธ์
ศาสตร์

ตามแผนฯ
ของ

โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด

ประเดน็การ
ติดตาม

ประเมนิผล
ของ

กระทรวงศึก
ษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

1 กิจกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ์ พระพนั
ปีหลวง 

268 ดีเลิศ 96.00 ยอดเยี่ยม 
2,3 3,4 2,10 

5 กิจกรรมเยี่ยมบ้านตามชุมชน 268 ยอดเยี่ยม 95.73 ยอดเยี่ยม 6,10,11 3,4 2,10 
        



12 
 

5.1 นวัตกรรมด้านคุณภาพของเด็ก 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. การใช้คำกลอนพยัญชนะเพื่อสง่เสริมทักษะทางภาษา
ด้านการอ่านของเด็กปฐมวยั 

กระบวนการจดัประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสำคญั 

ระดับปฐมวัย 

2. โครงงานกระดาษลังแปลงร่าง(งานประดิษฐ์จากสิ่ง
เหลือใช้) 

กระบวนการจดัประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสำคญั 

ระดับปฐมวัย 

 
  5.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. โรงเรียนคณุธรรมตามวิถีครสิต ์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ระดับปฐมวัย 

2. การประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัยและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ระดับปฐมวัย 

  
  5.3 นวัตกรรมด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ  

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็ก
ปฐมวัยโดยองค์รวมผา่นการเล่นและกิจกรรมที่หลากหลาย 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

ระดับปฐมวัย 

 
  5.4 นวัตกรรมด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. โรงเรียนคณุธรรมตามวิถีครสิต์  อัตลักษณส์ถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1. (Opec administrator 
award 2017) งานสัปดาห์วัน
การศึกษาเอกชน ประจำปี 
2560 

  ผู้บริหารดีเด่น  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

2. งานมหกรรมดนตรีเมโลเดียน
อนุบาล ครั้งที่ 12 

โรงเรียน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กรมดุริยางค์
ทหารบก 

 

3. รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน 
ระดับ เพชร มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 40 ปีการศึกษา 
ขึ้นไป 

  ครูดีศรีเอกชน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

4. (Private Teacher Award) 
ประจำปีการศึกษา2562 

ครูเอกชนดีเด่น  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

5. ผู้บริหารดีเด่นเนื่องในงานวัน
ครูอำเภอนางรอง ประจำปี 
2562 

 ผู้บริหารดีเด่น  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 

 

6. ครเูอกชนดีเด่น ครูเอกชนดีเด่น  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

7. ครูดีศรีสังฆมณฑลราชสีมา ครูดีศรีสังฆ
มณฑลราชสีมา 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

8. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด 
ปะ กระดาษ (ระดับปฐมวัย) 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 

 

9. การแข่งขันต่อคำศัพท์
ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น 
ป.4-6 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 

 

10. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 

 

11. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ป4-6 

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 

 

12. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง 
ระดับชั้น ป.1-6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

13. การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ระดับชั้น 
ป.1-6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

14. การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้นปฐมวัย 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

15. การแข่งขันการเล่านิทาน
ประกอบสื่อ ระดับชั้นปฐมวัย   

ระดับเหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

16. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Speech) ห้องเรียนปกติ 
ระดับชั้นปฐมวัย 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

17. การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสีด้วยสีเทียน ระดับชั้น 
การปฐมวัย 

เหรียญทอง  เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

-สังฆมณฑลนครราชสีมา 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

 

18. การแข่งขันการสร้างภาพ
ด้วยการฉีก  ตัด ปะภาพ 
ระดับชั้นปฐมวัย 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

-สังฆมณฑลนครราชสีมา 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

 

19. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 
ระดับชั้นปฐมวัย 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

-สังฆมณฑลนครราชสีมา 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

 

20. การแข่งขันท่องบทอาขยาน 
ก-ฮ ระดับชั้นปฐมวัย 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

21. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (เขียนเรียงความ) 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศกึษาธิการ  

22. การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศกึษาธิการ  

23. การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3  

ชนะเลิศอันดับที่ 
1 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศกึษาธิการ  

24. การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทำนองเสนาะ ระดับชั้น  
ป.4-ป.6 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

25. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (เขียนเรื่องจากภาพ)
ระดับชั้น ป.1-3 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

26. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ป.1-ป.3 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ  

27. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

28. การแข่งขันอัจฉริยะภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ป.1-3 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

29. การแข่งขันอัจฉริยะภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  
ป.4-ป.6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

30. การแข่งขันการใช้โปรแกรม
นำเสนอ (Presentation) 
ระดับชั้น ป.4-6 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

31. การแข่งขันการเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

32. การแข่งขันการเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

33. การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้นป.4-ป.6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

34. การแข่งขันวาดภาพระบาย
สีระดับชั้นป.4-6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

35. การแข่งขันกิจกรรม 
Spelling Bee ประเภทสามัญ
ระดับชั้น ป.1-3 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

36. การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

37. การแข่งขันวัดความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศอันดับที่ 
1 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

โรงเรียนนางรอง  

38. การแข่งขันวัดความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

โรงเรียนนางรอง  

39. การแข่งขันวัดความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

โรงเรียนนางรอง  

40. การแข่งขันวัดความรู้วิชา
สังคมศึกษา 

ชนะเลิศอันดับที่ 
1 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

โรงเรียนนางรอง  

41. การแข่งขันพินิจวรรณคดี
ระดับชั้น ป.4-6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

42. การแข่งขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ 
ระดับชั้น ป.4-6 

เหรียญทอง  เขตพืน้ที/่จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

สังฆมณฑลนครราชสีมา  
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

43. การประกวดการท่อง
อาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น 
ป.4-6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

44. การประกวดการท่อง
อาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น 
ป.1-3 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

45. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความระดับชั้น ป.4-6 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

46. การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ระดับชั้นป.4-6 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

47. การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ระดับชั้นป.1-3 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

48. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความระดับชั้น ป.1-3 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

49. การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทยระดับชั้น ป.4-6 

เหรียญทองแดง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

50. การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทยระดับชั้น ป.1-3 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

51. การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.6 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

52. การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.5 

เหรียญทองแดง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

53. การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.4 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

54. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

55. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.5 

เหรียญทองแดง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 
 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

56. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.3 

เหรียญทองแดง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

57. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.2 

เหรียญทองแดง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  

 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ. 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - - - 
3.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - - - 
4. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - - - 

 
7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ✓ 
2. การจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ✓  
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning ✓  
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding) ✓  
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) ✓  
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

✓  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ ✓  
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) ✓  
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น ✓  
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ ✓  

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ระดับคุณภาพ  4   โดยมีค่าเฉลี่ย  3.52 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับคุณภาพ ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 96.40 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - 
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9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได้ 

  

90 268 248 92.54 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ำหนกั สว่นสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ✓ 

   
232 86.57  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ด ี

✓ 
   

256 95.52 
 

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสว่นตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ✓ 

   
250 93.28  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏบิัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกบัความปลอดภยั หลกีเล่ียงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

✓ 

   

254 94.78 

 

2 มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  
94 268 259 96.64 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม ✓ 

   
262 97.76  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย ✓ 

   
260 97.01  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

✓ 
   

259 96.64 
 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสำนกึและค่านยิม      
ที่ด ี ✓ 

   
258 96.27  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพดู 
กล้าแสดงออก ✓ 

   
249 92.91  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน ✓    261 97.39  
 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หนา้ที่

รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ✓ 
   

262 97.76  

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด ✓ 

   
259 96.64  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 
 

✓ 

   

264 98.51 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื

ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
  95 268 259 

96.64 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจำวัน มีวินยั 
ในตนเอง 

✓ 
   

253 94.40 
 

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง ✓    258 96.27  
 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดแูลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ✓ 
   

264 98.51  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทกัทาย และ 
มีสัมมาคารวะกบัผู้ใหญ่ ฯลฯ 

✓ 
   

262 97.76 
 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

✓ 

   

259 96.64 

 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

✓ 
   

260 97.01 
 

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  
94 268 258 92.27 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ ✓    259 96.64  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคำถามในส่ิงที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
คำตอบ 

✓ 
   

257 95.90 
 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวยั ✓    258 96.27  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ ได ้

✓ 

   

255 95.15 

 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

✓ 
   

256 95.52 
 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

✓ 

   
263 98.13 

 

สรุปผลการประเมิน 94.52 ยอดเยี่ยม 
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หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จำนวนประเด็นพิจารณา 
 
แปลผลระดับคุณภาพ        

กำลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100     

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมารีพิทักษ์ มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  ผู ้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการดังนี้   ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ 1 ครั้ง  
ตรวจร่างกายเด็กในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียน  ดูแลให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ปริมาณเหมาะสมตามวัย สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ  
ฝึกให้เด็กรู้จักดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกห้องเรียน  มีสุขภาพจิตที่ดี  ร่าเริง  ยิ้มแย้ม แจ่มใส  มี
ความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย  พาเด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก่อนขึ้นชั้น
เรียนทุกวัน ให้เด็กทุกคนได้เล่นดนตรี (คีย์บอร์ด) ชื่นชมศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสนใจ ใฝ่รู้ 
มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก  มีพัฒนาการทางสังคมเหมาะสมตามวัย  ฝึกความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ 
เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ  เช่น วันพ่อ  วันแม่ วันไหว้ครู  วันเข้าพรรษา เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและของชั้นเรียน  รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตาม
โอกาส  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 

สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ โดยใช้กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 1. การส่งเสริมและพัฒนาการกล้าแสดงออก ดำเนินการโดยใช้กิจกรรม/โครงการดังนี้  

  1.1 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
  1.2 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Walk Rally  
  1.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (วันวิชาการสังฆมณฑลนครราชสีมา , มหกรรมวัน

การศึกษาเอกชน) 
  1.4 โครงการวันแม่ 

      1.5 โครงการวันคริสต์มาส 
   1.6 โครงการวันเด็ก 
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 2. การส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
การยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และจิตสังคม  ดำเนินการโดยใช้กิจกรรม/โครงการ  ดังนี้  

    2.1 โครงงานคุณธรรมห้องเรียน 
    2.2 โครงการวันเข้าพรรษา 
 

 3. การพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย ดำเนินการโดยใช้กิจกรรม/โครงการ ดังนี้  
    3.1 โครงการยาและเวชภัณฑ์ปฐมวัย 
    3.2 โครงการกีฬาสี 

ตารางที่ 1 ผลพัฒนาการด้านร่างกาย  
ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 

ระดับปฐมวัยปีที่ 1 82.90 92.40 87.65 
ระดับปฐมวัยปีที่ 2 90.92 94.73 92.83 
ระดับปฐมวัยปีที่ 3 91.12 93.74 92.43 

รวมร้อยละ  90.97 
 

ที่มา :  จากแผนงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (ข้อมูล  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) 
 
ตารางที่ 2 ผลพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 
ระดับปฐมวัยปีที่ 1 92.41 97.81 95.11 
ระดับปฐมวัยปีที่ 2 94.54 97.32 95.93 
ระดับปฐมวัยปีที่ 3 93.35 98.59 95.97 

รวมร้อยละ  95.67 
 

ที่มา :  จากแผนงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (ข้อมูล  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) 
 
ตารางที่ 3 ผลพัฒนาการด้านสังคม   

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 
ระดับปฐมวัยปีที่ 1 91.78 98.25 95.02 
ระดับปฐมวัยปีที่ 2 92.46 96.96 94.71 
ระดบัปฐมวัยปีที่ 3 92.83 98.33 95.58 

รวมร้อยละ  95.10 
 

ที่มา :  จากแผนงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (ข้อมูล  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) 
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ตารางที่ 4 ผลพัฒนาการด้านสติปัญญา  
ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 

ระดับปฐมวัยปีที่ 1 90.77 96.05 93.41 
ระดับปฐมวัยปีที่ 2 92.87 96.79 94.83 
ระดับปฐมวัยปีที่ 3 91.95 98.48 95.22 

รวมร้อยละ  94.49 
 

ที่มา :  จากแผนงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (ข้อมูล  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

2. จุดเด่น 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อ

สภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและสิ่งเสพติด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีอารมณ์แจ่มใส  ร่าเริง  สนุกสนาน  
ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เด็กมีระเบียบวินัยในการเดินแถว  และมารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดี  
กล้าแสดงออก   มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 

 
3. จุดควรพัฒนา 

ด้านการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ และเด็กที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง เกินเกณฑ์ 
 

4. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 
  การส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถและกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรม   ในด้าน
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย  ให้เด็กรู้จักการไหว้  การยิ้ม  ทักทาย  และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  ส่งเสริมให้เด็ก
มีระเบียบวินัยในตนเองและส่วนรวม  ภายใต้อัตลักษณ์ 4  คือ  รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพยีง 
รวมไปถึงการส่งเสริมเด็กในด้านการแข่งขันทางด้านศิลปะและวิชาการ  เช่น  การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การฉีก 
ตัด ปะภาพ  การเล่านิทานประกอบสื่อ  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech English) พัฒนาศักยภาพดา้น
ดนตรี (เมโลเดียน) 
 

90.97 %
95.67 %

95.10 %
94.49 %

สรุปผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
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  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

✓    

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

✓    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัต ิ(Active learning) 

✓    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ 

✓    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

✓    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  ✓    
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกจิการจัดประสบการณ์ ✓    
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย ✓    
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย ✓    
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย ✓    
3 ส่งเสรมิให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์   5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
✓    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

✓    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

✓    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ✓    
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
✓    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ✓    
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ✓    
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ 
✓    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ทีป่ลอดภยั
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สือ่
สำหรับเด็กมุดลอด ปีนปา่ย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

✓    

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอือ้ต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ✓    
5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อ

สนับสนุนการจัดประสบการณ ์
  

5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 5.1 อำนวยความสะดวกและให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสด ุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

✓    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการ
จัดประสบการณ์ 

✓    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ ✓    

 5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใชส้ื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

✓    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ 

✓    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  
5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

✓    

 6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตามแผน 

✓    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา ✓    
 6.4  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล          

การประเมินตนเองประจำป ีและรายงานผลการประเมินตนเอง          
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

✓  
  

 6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม  

✓    

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

30 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 
***  ค่าเป้าหมาย =   จำนวนข้อการปฏิบัติในแตล่ะประเด็นพิจารณา 

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมารีพิทักษ์ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ การพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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ปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 โรงเรียนมารีพิทักษ์ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น 
ห้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กแสดงศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดให้มีห้อง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อ
พัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นที่
สำหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทำความสะอาดร่างกาย ห้องน้ำ ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก 
มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
การเตรียมความพร้อมมีการจัดการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำ
ชั้นที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครู
ปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะใน
การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้แบบเรียนปนเล่น  มีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้   มีการจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   ติดตามผล
การดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนมารีพิทักษ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 
ตารางท่ี 8 รายงานผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนมารีพิทักษ์ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 

 

 

 

 

 

 

 

(ฉบับครูผู้สอน) ระดับชั้น จำนวนครูทั้งหมด ร้อยละ 
ระดับปฐมวัยปีที 1 6 90.00 
ระดับปฐมวัยปีที 2 3 92.00 
ระดับปฐมวัยปีที 3 4 99.00 

รวม 13 93.66 
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ที่มา : จากงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ

ทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  90 14 13 

95.24 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบคุคล     13 92.86  

 1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

     
14 100  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 

     
13 

92.86  

2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสขุ 

   
90 

 
14 

 
13 92.86 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกบั
ประสบการณ์เดิม 

    13 
92.86  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยา่ง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
 
 

    
 

12 85.71  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

    14 
100  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  90 14 13 
92.86 ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

      10 
71.43  

 3.2  จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

      14 100  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

      14 
100  

(ฉบับผู้ปกครอง) 
ระดับชั้น 

จำนวนผู้ปกครองท้ังหมด ร้อยละ 

ระดับปฐมวัยปีที 1 10 32.04 
ระดับปฐมวัยปีที 2 10 28.09 
ระดับปฐมวัยปีที 3 10 36.00 

รวม 30 96.13 



28 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 

ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
คำตอบ เป็นต้น 

      14 

100  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

   
90 

 
14 

 
12 

82.14 ดีเลิศ 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรมและ
กิจวัตรประจำวันดว้ยเครื่องมือและวิธกีารที่
หลากหลาย  
 

      12 
85.71  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
         
 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งมีส่วนร่วม 
      14 100  

 4.3 นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

      14 100  

 4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

      6 42.86  

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

90.78 ยอดเยี่ยม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ทีโ่รงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได ้
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
 ครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างโอกาสให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื ้อต่อการเรียนรู้  โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื ่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย   โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
หลักฐานสนับสนุน :  

1. ครูจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข พัฒนาการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย  เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามวัย  เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัด
เล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือ
ตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้  มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้าน
สติปัญญา มีความคิดรวมยอด รู้จักการแก้ปัญหา  สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย  โดยผ่านการทำกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการสืบสานวันสำคัญ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โครงการกีฬาสีภายใน และโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูมีการวิเคราะห์
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลการประเมินตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 95.24 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 

2. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน 
และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ด้วยกิจกรรมที่เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น 
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ทุกกิจกรรม ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ คิด
เป็นร้อยละ 92.86 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 

3. ครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเต็มไปด้วยความสะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก อบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มี
ความเอ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ
อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส 
กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
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4. ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตร
ประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะห์
ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมผ่านการทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วครูนำผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและนำผล การประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์  คิดเป็นร้อยละ 82.14 
ซ่ึงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
ค่า 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ
1 มีความรักและเมตตา   92.00 93.57 ยอดเย่ียม 

 
1.1 มีความรักเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น
มีนำใจแบ่งปัน ✓   95.22  

 1.2 มีความสุภาพอ่อนโยน ✓   92.31  
 1.3 รู้จักให้อภัย ✓   93.16  
2 มีความซื่อสัตย ์   90.00 94.33 ยอดเย่ียม 
 2.1 มีความซื่อสัตยต์่อตนเองและผู้อื่น ✓   95.83  

 
2.2 มีความสามารถรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ของตนเอง ✓   94.09  

 2.3 มีระเบียบวินัยในตนเอง ✓   93.07  
3 มีความกตัญญ ู   92.00 94.28 ยอดเย่ียม 
 3.1 มีความกตัญญตู่อผู้มีพระคณุ ✓   95.23  

 
3.2 มีความนอบน้อมตระหนักในความดี
ที่ผู้อื่นมอบให้ตนเอง ✓   93.64  

 
3.3. รู้จักตอบแทนคุณรูคุ้ณสถาบนัและ
แผ่นดิน ✓   93.96  

4 อยู่อย่างพอเพียง   90.00 94.40 ยอดเย่ียม 
 4.1 รู้จักประหยดั อดออม ✓   94.35  
 4.2 มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น ✓   94.91  
 4.3 มีชีวิตอยู่อยา่งเรียบง่าย ✓   93.95  

สรุปผลการประเมิน 94.14 ยอดเย่ียม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม  
4.1 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
4.2 หลักฐานสนับสนุน :  

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญของการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ เน้นการส่งเสริมให้
สถานศึกษาปลูกฝังความดีและมุ่งม่ันในการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและยั่งยืน 

2. สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ในการพัฒนาด้านคุณธรรมของ
บุคลากร และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างหลากหลาย นำแผนการปฏิบัติงานไปพัฒนา
นักเรียน บุคลากรด้านคุณธรรมได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม การนำมาปฏิบัติเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรมตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องเป็นอัตลักษณ์ 4 ของโรงเรียน 

3. สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 อย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกคนมีส่วน
ร่วม  ครูแกนนำของแต่ละระดับชั้นนิเทศติดตามการดำเนินงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา มีการประเมินผลคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 ในแต่ละด้าน และนำผลมาวิเคราะห์สรุปผลการ
ประเมินและนำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

4. สถานศกึษาส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูและ
บุคลากร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติร่วมกัน 
เช่น กิจกรรมทางศาสนา พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีในการนำมาใช้ในการสอน การบันทึกความดี
ของนักเรียน ด้วยโปรแกรม TSCORE เพ่ือบันทึกการทำความดีของนักเรียนแล้วนำมาจัดมอบรางวัล
ให้กับนักเรียนและครูผู้ทำความดีตลอดปีการศึกษา เป็นต้น 

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเย่ียม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ้ ยอดเยี่ยม  
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ยอดเยี่ยม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

ยอดเยี่ยม  

   
มาตรฐานที่ 

2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 
1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น ยอดเยี่ยม  
2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม  
3. ส่งเสรมิให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุการจัด
ประสบการณ ์

ยอดเยี่ยม  

6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ยอดเยี่ยม  
   

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเย่ียม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดลุเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม  
2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมคีวามสุข ยอดเยี่ยม  
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3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  

   
มาตรฐานที่ 

4 
ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณข์องสถานศึกษา  ยอดเย่ียม 
1. มีความรักและเมตตา ยอดเยี่ยม  
2. มีความซื่อสัตย ์ ยอดเยี่ยม  
3. มีความกตัญญ ู ยอดเยี่ยม  
4. อยู่อย่างพอเพียง ยอดเยี่ยม  
   

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคณุภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไมม่ีฐานนิยม (Mode)  เชน่ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคณุภาพ ในท่ีนี ้คือ ดีเลิศ  

ยอดเย่ียม 

 
3. จุดเด่น 

คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตตามวัย มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ  และสิ่งเสพติด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีอารมณ์แจ่มใส  ร่าเริง  สนุกสนาน  ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เด็กมีระเบียบวินัยในการเดินแถว  และมารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดี  กล้า
แสดงออก   มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที ่ครอบคลุมพัฒนาการทั ้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ ่น   มีการจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับวัยและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์กับเด็กและพัฒนาครู   
2. สถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน  เด็กมี
พัฒนาการอย่างสมดุลทุกด้าน  เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 
3. สถานศึกษา  มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  มีการวัดและประเมินผลเด็กด้วยวิธีการที่
หลากหลายและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล 
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลงมือทำ ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและ
มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
1. สง่เสริมปลูกฝังความดีและมุ่งมั่นในการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและยั่งยืน 
2. พัฒนาด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยและบุคลากรในโรงเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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4.  จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ด ี
2. เด็กร่างเริงแจม่ใส แสดงอารมณ์ ความรูส้ึกได้เหมาะสม 
3. เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
4. เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจติอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรยีนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์กับเด็กและพัฒนาครู  
3. จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรอืผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับช้ันเรียน  
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ สังคม สติปญัญา  
2. โรงเรียนมีการจดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
1. ส่งเสรมิปลูกฝังความดรีะเบยีบวินัยในตนเองและกำกับติดตามอยา่งต่อเนื่องและมุ่งมั่นในการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและยั่งยืน 
2. พัฒนาด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยและบคุลากรในโรงเรียนและจดักิจกรรมส่งเสรมิด้านคณุธรรมอยา่งต่อเนื่อง 
3. ส่งเสรมิด้านคณุธรรมได้อย่างมคีุณภาพโดยให้ทุกคนมสี่วนร่วมและการนำมาปฏบิัติเพื่อปลูกฝังคณุธรรมให้เด็ก 

5.  แนวทางการพัฒนา 
 1. การส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถและกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรม   ในด้าน
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย  ให้เด็กรู้จักการไหว้  การยิ้ม  ทักทาย  และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  ส่งเสริมให้เด็ก
มีระเบียบวินัยในตนเองและส่วนรวม  ภายใต้อัตลักษณ์ 4  คือ  รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพยีง 
รวมไปถึงการส่งเสริมเด็กในด้านการแข่งขันทางด้านศิลปะและวิชาการ  เช่น  การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การฉีก 
ตัดปะภาพ  การเล่านิทานคุณธรรม  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech English) 
 2. ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองเข้ามา
บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆของการศึกษาปฐมวัย มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น และจัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

สนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เช่น  ส่งครูเข้ารับการ
อบรม สัมมนา  ทำให้ครูและบุคลากรมีความรู้และทักษะวิชาชีพ  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้านต่าง ๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพร้อมสำหรับการแข่งขัน
ระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  
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(ทั้งนี ้ กรณีที ่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที ่ต้ องการของสถานศึกษา 
หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

- การศึกษาปฐมวัย 
 

2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่
ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

- การศึกษาปฐมวัย 
 

3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม 
ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและกิจกรรม
หลากหลาย 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

- การศึกษาปฐมวัย 
 

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

มีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ (อัตลักษณ์ 4 รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่
อย่างพอเพียง) มีจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมารีย์นางรอง มีการพัฒนาระบบ ICT ในการบริหารจัดการ มีการ
เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่างอาคารเรียนด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Network) ติดตั้ง
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงเรียน ปรับปรุงระบบร้านค้าสหกรณ์ด้วยบัตรนักเรียน 
และมีการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ ระยะ 3 ปี ปีการศึกษา 2562 – 
2564 แทนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับที่ผ่านมาซึ่งได้สิ้นสุดลง โดยมีวิสัยทัศน์ “โรงเรียนมารีพิทักษ์เป็น
โรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
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1. ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
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2. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 
ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 

 โดยที่มีกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
2561  กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  โรงเรียนมารีพิทักษ์  จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง  การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
และชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
  
 ประกาศ  ณ   วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

(นางสาวบุญสม  ปิ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
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กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
การประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
............................................. 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  4  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  มาตรฐานที่  4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
              การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 4.1  มีความรักและเมตตา 
 4.2  มีความซื่อสัตย์ 
 4.3  มีความกตัญญู 
 4.4  อยู่อย่างพอเพียง 
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กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ

ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 

 -------------------------------------- 
ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนมารีพิทักษ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีพิทักษ์ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
 

ตารางท่ี 1 : ผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  4  ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตนเองในภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

(นางสาวบุญสม  ปิ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมารีพิทักษ์  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 

  1.1  ร้อยละ 90.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ 
ปลอดภัยของตนเองได้ 

 

 1.2 ร้อยละ 94.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  

 1.3 ร้อยละ 95.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

 1.4 ร้อยละ 94.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ 
       แสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ ยอดเย่ียม  

  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนระดับ ยอดเย่ียม  

  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ระดับ ยอดเย่ียม  

  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอระดับ ยอดเย่ียม 
  2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ระดับ  
ยอดเย่ียม 
  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมระดับ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 

  3.1 ร้อยละ 90.00 ของครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม  
ศักยภาพ 

 

  3.2 ร้อยละ 90.00 ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

 

  3.3 ร้อยละ 90.00 ของครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

  3.4 ร้อยละ 90.00 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้ 

สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้  
ตารางเทียบเคียง 
 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 

ระดับ 5    ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับ 4    ดีเลิศ ร้อยละ 80 – 89 
ระดับ 3    ดี ร้อยละ 70 – 79 
ระดับ 2    ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69 
ระดับ 1    กำลังพัฒนา ร้อยละ   0 – 59 

หมายเหตุ  การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
  เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

    4.1 มีความรักและเมตตา 
 - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีความรักเมตตาตนเองและผู้อ่ืนมีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น 
          - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีความสุภาพอ่อนโยน 
          - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 รู้จักให้อภัย 

 

    4.2 มีความซื่อสัตย์ 
          - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในระดับดีขึ้นไป 
          - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองระดับดีขึ้นไป        
          - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีระเบียบวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป 

 

    4.3 มีความกตัญญู 
          - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
          - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีความนอบน้อมตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตนเองอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
          - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณสถาบันและแผ่นดินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

     4.4 อยู่อย่างพอเพียง 
      - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 รู้จักประหยัดอดออมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
      - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น 

          - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย 
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คำสั่งโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ที่  68/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

     ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ.2561  โรงเรียนมารีพิทักษ์จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทางโรงเรียนมารีพิทักษ์ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือทำหน้าที่ติดตาม รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล ร่องรอย ที่ปรากฏในแต่ละ
มาตรฐาน ตามรายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย
คณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. บาดหลวง ดร.เอกชัย    ชิณโคตร   ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 2. ซิสเตอร์บุญสม      ปิ่นสุวรรณ  ผู้อำนวยการ 
 3. ซิสเตอร์เพ็ญจันทร์  มีนะจรัส   รองผู้อำนวยการ 
 4. อาจารย์ดรุณี      ขันโท     นักวิชาการ   
 5. อาจารย์วิภาดา      แก้วจินดา   นักวิชาการ  
 6. ศน.พรณิชา       บาร์เบอร์    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบประกันคุณภาพโรงเรียน 
 7. นางจรรยมณพน์    เชนประโคน  ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
 6. นายวิชาญ     ศรีลากูล   ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน 
 7. นายครองศักดิ์    ยาสาไชย   ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป 
 8. นางสาวศศิกมล   อภัยจิตร   ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ  การเงิน 
 9. นางสาวภาวิณี    ศรีทน    ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาลและงานแพร่ธรรม 
 10. นางสาวกัญญา   วาปีกัง    ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  
 11. นางนริสรา      ยาสาไชย   ผู้ช่วยฝ่ายปฐมวัย 
  
 เพ่ือให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมารีพิทักษ์ ดำเนินการตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ทั้ง 7 ข้อ ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วย   
 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย   
 2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
 3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
 4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา       
 5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
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 6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ( Self  Assessment  Report : SAR ) ของสถานศึกษา  
 7. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง        
        ดังนั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมารีพิทักษ์ประจำปีการศึกษา 
2562 ดังต่อไปนี้  
 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
 2.1 นางสาวกัญญา       วาปีกัง      หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฯ  ประธานคณะกรรมการ  
 2.2 นางจรรยมณพน์      เชนประโคน   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ     รองประธานคณะกรรมการ  
 2.3 นางอนัญญาพร      จีนเป็นวงศ ์  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ     กรรมการ  
 2.4 นางวรัญญา       อ่อนฉลวย  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ    กรรมการ   
 2.5 นางธนทร    กลมวงศ์ธนาเดช ตัวแทนฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
 2.6 นายวิชาญ    ศรีลากูล     ตัวแทนฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ   
 2.7 นางสุรีรัตน์            ชอบสุข     ตัวแทนฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ   
 2.8 นางสาวภาวิณี   ศรีทน     ตัวแทนฝ่ายอภิบาลฯ   กรรมการ  
 2.9 นายครองศักดิ์   ยาสาไชย   ตัวแทนฝ่ายบริหารงานทั่วไป   กรรมการ   
 2.10 นางสาวดวงนภา  โลมปลา   ตัวแทนฝ่ายบริหารงานทั่วไป   กรรมการ   
 2.11 นางสาวจารุณี   ชัยทัด     ตัวแทนฝ่ายธุรการและการเงิน  กรรมการ   
 2.12 นางสาวบัญญัติ  ภาษาสุข    หัวหน้าระดับปฐมวัย 1  กรรมการ  
 2.13 นางสาวไพรินทร์  วาปีกัง     หัวหน้าระดับปฐมวัย 2  กรรมการ   
 2.14 นางสาวเพียงใจ  วิเศษทรัพย์    หัวหน้าระดับปฐมวัย 3  กรรมการ 
 2.15 นางสาวณัฐฐินันท์    ช่างปั้น    รองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  กรรมการ 
 2.16 นางนริสรา    ยาสาไชย    หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 2.17 นางธัญญธร   ราชกิจ      หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน   
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  (นางจรรยมณพน์ เชนประโคน) 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
    1. นางลักขณา  ไกรศร   
    2. นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ ์
   1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
    1. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน   
    2. นางสาวกัลยา  สมกระโทก 
   1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     

1. นางสาวธิดารัตน์ วงนางรอง   
2. นางสาวกัลยา  สมกระโทก 

   1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    1. นางสาวปภัชญา ประจิตร   
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    2. นางสาวปานรัชน ี แนบทางดี 
   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1. นางวรัญญา  อ่อนฉลวย 
    2. นางธนทร  กลมวงศ์ธนาเดช 
   1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
    1. นางสาวนิตยา  คงเจริญ 
     2. นางสาวปานรัชน ี แนบทางดี  
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  (นายวิชาญ ศรีลากูล) 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

1. นางสุรีรัตน์     ชอบสุข 
2. นายวิชาญ     ศรีลากูล 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1. นางสาวนิตยา   คงเจริญ 
2. นางชวัลกร     เม็ดฝ้าย 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1. นางสาวกันทิมา   มีผล 
2. นายเดชชาติ    เม็ดฝ้าย  

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
1. นางสาวธารารัตน์   คะเชนเนียม 
2. นางสาววรารัตน์   เสาวพันธ์ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  (นางสาวกัญญา  วาปีกัง) 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. นางสาววนัสนันท ์ อันดี 
2. นางสาวจารุณี  ชัยทัด 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1. นางสาวธิดารัตน์ เกษมศรีวิทยา   
2. นางสาวจิตรมณี นาคนาคา 

  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย     

1. นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ ์   
    2. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน  

3. นางสาวธิดารัตน์ วงนางรอง 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. นางสาวกัญญา   วาปีกัง 
2. นางสาวศศิกมล อภัยจิตร 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. นายครองศักดิ์  ยาสาไชย   
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    2. นางสาววรัญชล ี กุลพินิจ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

1. นายเจนณรงค์  ทะนะอ้น 
2. นางสาวปภัชญา ประจิตร 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  (นางธนทร กลมวงศ์ธนาเดช) 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้   

    1. นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ ์
    2. นางลักขณา  ไกรศร  

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1. นางสาวพงษ์ลดา พลโคกก่อง   

    2. นางสาวทองมี  พันธุ์เกิด   
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

    1. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน 
    2. นางสาวพรรทิยา ชมเชย    

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    1. นางธนทร  กลมวงศ์ธนาเดช   
    2. นางวรัญญา  อ่อนฉลวย     

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู ้

    1. นายชลธ ี  ประทุมเทา   
    2. นางสาวกัลยา  สมกระโทก 
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (นางสาวดวงนภา  โลมปลา) 

4.1 มีความรักและเมตตา   
 1. นางสาวดวงนภา โลมปลา 
 2. นางสาวณัฐฐินันท์ ช่างปั้น  

4.2 มีความซื่อสัตย์ 
1. นางสาวภาวิณี  ศรีทน   
 2. นางนริสรา  ยาสาไชย   

4.3 มีความกตัญญู 
 1. นางธัญญธร  ราชกิจ 
 2. นางสาวสุดารัตน์ ปรีชากุล    

4.4 อยู่อย่างพอเพียง 
 1. นายชนะชัย  วงศ์มะแสน  
 2. นางอรณัส  กุลพินิจ  
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3. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. นางสุรีรัตน์    ชอบสุข   
2. นางสาวกัญญา  วาปีกัง   
3. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน  
4. นางวรัญญา    อ่อนฉลวย 
5. นางธนทร  กลมวงศ์ธนาเดช    
6. นางสาวดวงนภา โลมปลา 
7. นางอนัญญาพร  จีนเป็นวงศ์  
8. นางธัญญธร  ราชกิจ 

 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีพิทักษ์ หากเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
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3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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คำสั่งโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ที่  53 / 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
________________________________________________________________________________  
 
 ด้วยกรรมการสรรหา  ได้ดำเนินการคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการบริหาร   โรงเรียนจึงขอรายงาน
ผลการคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมีวาระอยู่
ในตำแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. บาดหลวง ดร.เอกชัย     ชณิโคตร ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ         ประธานกรรมการ 
2. บาดหลวงสุรชัย      เจริญพงศ์ ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
3. บาดหลวงเฉลียว   วาปีกัง  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
4. ดร.อดุลย์       สุชิรัมย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
5. นายกีรติ       การรัมย์  ผู้แทนผู้ปกครอง          กรรมการ 
6. จ.ส.อ.อิสระ      ไกรกลาง ผู้แทนผู้ปกครอง          กรรมการ 
7. นางสาวศศิกมล     อภัยจิตร ผู้แทนครู          กรรมการ 

 8. นางสุรีรัตน์      ชอบสุข  ผู้แทนครู          กรรมการ 
 9. นายครองศักดิ์      ยาสาไชย ผู้แทนครู          กรรมการ 

10. ซิสเตอร์บุญสม   ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ          กรรมการและเลขานุการ 
  
 
    สั่ง  ณ   วันที่   14   มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
       
        
 
                                           (บาดหลวง ดร.เอกชัย     ชิณโคตร) 
                                         ผู้จัดการ /  ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต 
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3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนมารีพิทักษ์ 

ที่  68/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
  ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ทางโรงเรียนมารีพิทักษ์จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว   เพื่อทำหน้าที่  ติดตาม รวบรวม เอกสาร  หลักฐาน ข้อมูล ร่องรอย ที่ปรากฏในแต่ละ
มาตรฐาน ตามรายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยประกอบด้วย
คณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. บาดหลวง ดร.เอกชัย    ชิณโคตร   ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 2. ซิสเตอร์บุญสม      ปิ่นสุวรรณ  ผู้อำนวยการ 
 3. ซิสเตอร์เพ็ญจันทร์  มีนะจรัส   รองผู้อำนวยการ 
 4. อาจารย์ดรุณี      ขันโท     นักวิชาการ   
 5. อาจารย์วิภาดา      แก้วจินดา   นักวิชาการ  
 6. ศน.พรณิชา       บาร์เบอร์    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบประกันคุณภาพโรงเรียน 
 7. นางจรรยมณพน์    เชนประโคน  ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
 6. นายวิชาญ     ศรีลากูล   ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน 
 7. นายครองศักดิ์    ยาสาไชย   ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป 
 8. นางสาวศศิกมล   อภัยจิตร   ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ  การเงิน 
 9. นางสาวภาวิณี    ศรีทน    ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาลและงานแพร่ธรรม 
 10. นางสาวกัญญา   วาปีกัง    ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  
 11. นางนริสรา      ยาสาไชย   ผู้ช่วยฝ่ายปฐมวัย 
 เพ่ือให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมารีพิทักษ์  ดำเนินการตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ทั้ง 7 ข้อ ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วย   
 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย   
 2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
 3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
 4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา       
 5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
 6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ( Self  Assessment  Report : SAR ) ของสถานศึกษา  
 7. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง        
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        ดังนั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมารีพิทักษ์ประจำปีการศึกษา 
2562 ดังต่อไปนี้  
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 2.1 นางสาวกัญญา       วาปีกัง      หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฯ  ประธานคณะกรรมการ  
 2.2 นางจรรยมณพน์      เชนประโคน   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         รองประธานคณะกรรมการ  
 2.3 นางอนัญญาพร      จีนเป็นวงศ ์  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ      กรรมการ  
 2.4 นางวรัญญา       อ่อนฉลวย  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ     กรรมการ   
 2.5 นางธนทร    กลมวงศ์ธนาเดช ตัวแทนฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
 2.6 นายวิชาญ    ศรีลากูล     ตัวแทนฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ   
 2.7 นางสุรีรัตน์            ชอบสุข     ตัวแทนฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ   
 2.8 นางสาวภาวิณี   ศรีทน     ตัวแทนฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม   กรรมการ  
 2.9 นายครองศักดิ์   ยาสาไชย   ตัวแทนฝ่ายบริหารงานทั่วไป    กรรมการ   
 2.10 นางสาวดวงนภา  โลมปลา   ตัวแทนฝ่ายบริหารงานทั่วไป    กรรมการ   
 2.11 นางสาวจารุณี   ชัยทัด     ตัวแทนฝ่ายธุรการและการเงิน  กรรมการ   
 2.12 นางสาวบัญญัติ  ภาษาสุข    หัวหน้าระดับปฐมวัย 1 ฝ่ายปฐมวัย  กรรมการ  
 2.13 นางสาวไพรินทร์  วาปีกัง     หัวหน้าระดับปฐมวัย 2 ฝ่ายปฐมวัย  กรรมการ   
 2.14 นางสาวเพียงใจ  วิเศษทรัพย์    หัวหน้าระดับปฐมวัย 3 ฝ่ายปฐมวัย  กรรมการ 
 2.15 นางสาวณัฐฐินันท์    ช่างปั้น    รองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  กรรมการ 
 2.16 นางนริสรา    ยาสาไชย    หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย        ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  
 2.17 นางธัญญธร   ราชกิจ      หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพฯ      เลขานุการคณะกรรมการ 
 
3. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
    1. นางสาวไพรินทร์   วาปีกัง 
   2. นางสาวรัชฎากรณ์   ภูวรางกลู 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
   1. นางจิตราภรณ์    ฉัตรทันต์ 
   2. นางสาวรัชฎากรณ์   ภูวรางกูล 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
   1. นางสาวไพรินทร์   วาปีกัง  
   2. นางสาวรัชฎากรณ์   ภูวรางกูล 
 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้  
   1. นางสาวรัชฎากรณ์   ภูวรางกูล 
   2. นางจิตราภรณ์    ฉัตรทันต์ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
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   1. นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง 
    2. นางสาวทิพย์ธิวา   สิงห์จานุสงค ์
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
   1. นางสาวเพียงใจ   วิเศษทรัพย์ 
    2. นางสาวปวีณา   เมืองพนัส 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
   1. นางสาวพุธณีย์    เสือชุมแสง  
    2. นางสาวปวีณา    เมืองพนัส 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
   1. นางสาวเพียงใจ   วิเศษทรัพย์ 
    2. นางสาวทิพย์ธิวา   สิงห์จานุสงค ์
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  
   1. นางสาวปวีณา    เมืองพนัส 
    2. นางสาวเพียงใจ   วิเศษทรัพย์ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
   1. นางสาวทิพย์ธิวา   สิงห์จานุสงค ์

  2. นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง 
  
  มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
   1. นางสาวบัญญัติ    ภาษาสุข  
    2. นางสาวภัทรวดี   มัจฉาชาติ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  
   1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุริยัพ 
    2. นางสาวภัทรวดี   มัจฉาชาติ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
   1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุริยัพ 
    2. นางสาวสุดารัตน์      ปรชีากุล 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัด  ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
   1. นางสาวบัญญัติ    ภาษาสุข  
    2. นางสาวสุดารัตน์      ปรชีากุล 
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   1. นางสาวดวงนภา    โลมปลา 
   2. นายครองศักดิ์   ยาสาไชย 
   3. นายวิชาญ     ศรีลากูล 
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   4. นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ ์
   5. นางสาวภาวิณี   ศรีทน 
   6. นางธัญญธร  ราชกิจ   
   7. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน 
   8. นางนริสรา    ยาสาไชย 
   9. นางอรณัส  กุลพินิจ 
   10. นางสาวไพรินทร์ วาปีกัง 
   11. นางสาวณัฐฐินันท์ ช่างปั้น 
   12. นายชนะชัย วงศ์มะแสน 
   13. นางณัฐธยาน์         ประสงค์เงิน 
 
มีหน้าที่     
   1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์ในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ครบถ้วน  
   2. ดำเนินการประเมินผลและสรุปรายงานผลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ครบถ้วนทุกเกณฑ์ 
และมีร่องรอย /หลักฐานหรือเครื่องมือที่สะท้อนผลได้อย่างชัดเจนตามเกณฑ์ของแต่ละมาตรฐานการศึกษา  
 

 ทัง้นี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีพิทักษ์ หากเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
 

                ลงชื่อ 
(นางสาวบุญสม  ปิ่นสุวรรณ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
 
  

(บาดหลวง ดร.เอกชัย      ชณิโคตร) 
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
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ลงช่ือรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศกึษา 
และจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ครั้งที่  1 / 2562 

วันจันทร์ที่  24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
เวลา  14.00 น – 16.00 น. 

ณ  ห้องประชุมออกัสติน   โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.บาดหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการ/ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต  
  2.บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.บาดหลวงเฉลียว วาปีกัง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.นายสาระพัด  มากแสน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5.นางอังคณา  ศรีระวงค์ ผู้แทนผู้ปกครอง 
  6.นางสาวศศิกมล อภัยจิตร ผู้แทนครู    
  7.นางสุรีรัตน์  ชอบสุข  ผู้แทนครู    
  8.ซิสเตอร์บุญสม    ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ  
 
รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
  ดร.อดุลย์  สุชิรัมย์      
 
เริ่มประชุมเวลา  14.20  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

a. ปี 2562  ปีแห่งการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
“องค์กรขับเคลื่อนด้วยคน” (Peopleware) 

b. ยุค Thailand  4.0 โรงเรียนนำระบบ IT (5G) ใช้ในระบบการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

c. พัฒนาระบบ HardWare , SoftWare  อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องเรียน  เพื่อให้ 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 

d. การบริหารแบบมีส่วนร่วม “บวร”  บ้าน  วัด   โรงเรียน  นักเรียน  ครู  และผู้บริหาร 
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

e. โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  คุณธรรมนำปัญญา  พัฒนาชีวิต  ตามอัตลักษณ์  4  
“รักเมตตา   ซื่อสัตย์     กตัญญู   อยู่อย่างพอเพียง” 

f. Research  &  Development (R&D) การวิจัยและพัฒนา  เพ่ือการบริหารงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ครั้งท่ี 1/2561 

แก้ไข ครูแดร์  เป็นชื่อเต็ม  D.A.R.E.  คือ Drug  Abuse  Resistantce   Education 
 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ 1/2560 
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 ค่ายผู้นำเยาวชน สู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์นักเรียนแกนนำ”  ขึ้น ณ  ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำ
เขียว  จังหวัดนครราชสีมา  ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม  2562  ทางโรงเรียนก็ได้ส่งนักเรียน 15 คน  
ครู 2 คน    
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 ฝ่ายวิชาการ 
4.1.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ ผลงานภาคภูมิใจด้านวิชาการ สรุปรายงานการศึกษาต่อของ 

นักเรยีนประจำปีการศึกษา 2561   
4.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคลากร 

4.2.1  สรุปผลสำเร็จสู่ความภาคภูมิใจด้านบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 
 - ได้รับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น”(Private Teacher Award)  ประเภทผู้บริหาร 1 คน 

  - ได้รับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น”(Private  Teacher Award)  ประเภทครู  4 คน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 5.1  จำนวนนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่ 1/2562 ข้อมูล  ณ  10 มิถุนายน 2562  จำนวน  
930  คน     โดยแยกเป็นระดับดังนี้ 
   อ. 1 จำนวน  73  คน   ป.1 จำนวน   97  คน 
   อ. 2 จำนวน  84  คน   ป.2 จำนวน  126  คน 
   อ. 3 จำนวน 107  คน   ป.3 จำนวน  108  คน 
   รวม จำนวน  264  คน   ป.4 จำนวน   94   คน 

     ป.5 จำนวน  113  คน 
     ป.6 จำนวน  128  คน 
     รวม จำนวน  666  คน  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 5.2  งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
5.3  งบดุล 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
5.4  ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอ่ืน  ปีการศึกษา 2562 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
5.5  รายงานผลการประเมินตนเองชองสถานศึกษา (SAR)  ประจำปีการศึกษา 2562 
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ประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 

ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-------------------------------------- 

 โดยที่มีกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
2561  กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจั ดการศึกษา
ของสถานศึกษาที ่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้ นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  โรงเรียนมารีพิทักษ์  จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง  การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
และชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 
 ประกาศ  ณ   วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 
   (นางสาวบุญสม  ปิ่นสุวรรณ) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
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กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
การประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
............................................. 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  4  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  มาตรฐานที่  4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
              การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 4.1  มีความรักและเมตตา   4.2  มีความซื่อสัตย์ 
 4.3  มีความกตัญญู  4.4  อยู่อย่างพอเพียง 
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กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบบัลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
 -------------------------------------- 

ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนมารีพิทักษ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีพิทักษ์ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตนเองในภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 

 
(ซิสเตอร์บุญสม   ปิ่นสุวรรณ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
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ประกาศโรงเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์   

เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
  โดยที่มีกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมิน 
ผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ลงวันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
  เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  โรงเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์  จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง  การกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ประกาศ  ณ   วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับคุณภาพ  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ดีเลิศ  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดี  
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศ

ค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

............................................. 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
    1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา        
    1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   
    1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เพ่ิมเติมของสถานศึกษา) จำนวน 1 มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  4.1 มีความรักและเมตตา 
  4.2 มีความซื่อสัตย์ 
  4.3 มีความกตัญญู 
  4.4 อยู่อย่างพอเพียง 
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กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 -------------------------------------- 
ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมารีพิทักษ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีพิทักษ์ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร ทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  
 
 

ประกาศ  ณ   วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
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การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมารีพิทักษ์  บุรีรัมย์ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 
ตารางท่ี 35 : การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 

 

     1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 

     1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          - ผู้เรียนร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและ
การทำงานเป็นทีม 
          - ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต             

 

     1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
         - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนร้อยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
         - ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ 
สารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และ 
มีคุณธรรม 

 

     1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

        - ผู้เรียนร้อยละ 75 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม             
        - ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ            
     1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        - ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ            
        - ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีเก่ียวกับการทำงาน
หรืองานอาชีพ 

  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน 
กฎกติกา   
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

     1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง 
ภูมิปัญญาไทย 

     
  

      1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            - ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 

      1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ 

แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความ 

ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม            
        - กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ร้อยละ 90 
        - กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ร้อยละ 90  
        - กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ร้อยละ 90  
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

        - นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ร้อยละ 90  
        - นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ร้อยละ 90 
    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
        - มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 90  
        - มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 90 
        - สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 90 
        - สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ร้อยละ 90 

 

    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุม่เป้าหมาย  ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีเลิศ 
        - บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 
        - บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น ร้อยละ 80 
        - บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง ร้อยละ 80 
        - กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 80 
        - สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
ร้อยละ 80 

 

    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลิศ 
        - ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 
        - จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร้อยละ 80 
        - นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ร้อยละ 80 
        - มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ร้อยละ 90 
        - ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างท่ีดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ร้อยละ 80 

 

    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม  
        - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง 
ความปลอดภัย ร้อยละ 90 
        - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง
ความปลอดภัย ร้อยละ 90 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

        - จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม  
ร้อยละ 90 
       - จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ร้อยละ 90 
       - จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 
ร้อยละ 90 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม  
        - ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา   
ร้อยละ 90 
        - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กับสภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 90 
        - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 
        - ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 
        - ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 

  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        - ครรู้อยละ 80 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
        - ครรู้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
        - ครรู้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ 
        - ครรู้อยละ 80 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และ
นำเสนอผลงาน 
        - ครรู้อยละ 80 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
    3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        - ครรู้อยละ 76 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
        - ครรู้อยละ 83 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
        - ครรู้อยละ 80 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
    3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
        - ครรู้อยละ 80 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
        - ครรู้อยละ 80 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
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เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        - ครรู้อยละ 83 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
        - ครรู้อยละ 83 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
        - ครรู้อยละ 83 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 
        - ครรู้อยละ 83 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
    
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
        - ครรู้อยละ 80 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ 
        - ครรู้อยละ 80 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
    4.1 มีความรักและเมตตา 
     - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความรักเมตตาตนเองและผู้อ่ืนมีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความสุภาพอ่อนโยน 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 รู้จักให้อภัย 

 

    4.2 มีความซื่อสัตย์ 
        - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืนในระดับดีขึ้นไป 
        - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองระดับดีขึ้นไป        
        - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีระเบียบวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป 

 

4.3 มีความกตัญญู 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความนอบน้อมตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตนเองอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณสถาบันและแผ่นดินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

    4.4 อยู่อย่างพอเพียง 
    - ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักประหยัดอดออมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น 
    - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 



62 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
   1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
   2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับการประเมิน ดังนี้  

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 

ระดับ 5   ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับ 4   ดีเลิศ ร้อยละ 80 - 89 
ระดับ 3   ดี ร้อยละ 70 - 79 
ระดับ 2   ปานกลาง ร้อยละ 60 - 69 
ระดับ 1   กำลังพัฒนา ร้อยละ   0 - 59 

 
    3. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพหรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
5.6  อาหารเสริม (นม) จากรัฐบาล  ระดับอนุบาล 1 – 3  ของปีการศึกษา 2562 

  ตามท่ีโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ในปีการศึกษา 2562    ทาง
โรงเรียนจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  5.6.1 ภาคเรียนที่ 1 ทางโรงเรียนจะนำเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) คืนรัฐ  สำหรับ
นักเรียนทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดสรรให้ตามที่โรงเรียนเก็บจากผู้ปกครอง 
  5.6.2 ภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนจะนำเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) จากรัฐจัดสรรตามท่ี
ได้รับ  และจะไม่เก็บจากผู้ปกครอง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามท่ีเสนอ  และให้แก้ไขประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ปีการศึกษา 2562 ในส่วนค่าอาหารเสริม ให้ตัดออก 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
  “บาทหลวงดร.เอกชัย  ชิณโคตร”  แจ้งเรื่องการบริหารและการจัดการ โดยนำผลการ
สำรวจวิจัยต่อการรับประทานอาหารกลางวันของคณะครูและนักเรียน   
 ปิดประชุมเวลา  16.00  น 
 
 
 
 

(ซิสเตอร์บุญสม   ปิ่นสุวรรณ) 
ผู้บันทึกการประชุม 
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6.โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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โครงสร้างหลักสตูร เวลาเรียน สถานศึกษา ปกีารศึกษา 2562 

การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนมารีพิทักษ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2562 ได้กำหนด
กรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 1 – 3 ปีการศึกษา โดยประมาณ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า 180 วันต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตาม
บริบทของโรงเรียนดังนี้ 

โครงสร้างหลักสตูรรายปี ภาคเรียนที่ 1/2562 

สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

1 นี่แหละตัวฉัน  1 
3 

1, 9 
1 

ภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม  
1. เด็กกล่าวแนะนำตัวเองโดยใช้ภาษาไทย
กลาง ภาษาไทยท้องถิ่น ภาษานางรอง 
และภาษาอีสาน 
2. เด็กพูดประโยคแนะนำตนเองเป็น
ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยท้องถิ่น ภาษา
นางรอง และภาษาอีสาน 
ประชาคมอาเซียน 
1. คำศัพท์การแนะนำของตนเองเป็น
ภาษาอังกฤษ 
2. ประโยคการแนะนำของตนเองเป็น
ภาษาอังกฤษ 
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1:Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 3 การไตร่ตรอง (Reflec-
tion/Prayer) 
 
 

13 – 17 
พฤษภาคม

2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

2 รูปร่างหน้าตา
ของฉัน 

1 
3 

2 
1 

ประชาคมอาเซียน 
1. คำศัพท์รูปร่าง หน้าตาเป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 3 การไตร่ตรอง (Reflec-
tion/Prayer) 

20 – 24 
พฤษภาคม

2562 
 

 
 
 

3 ร่างกายของ
เรา 

1 
3 

3 
3 

ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์อวัยวะต่าง ๆเป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 3 การไตร่ตรอง (Reflec-
tion/Prayer) 

27 - 31
พฤษภาคม  

2562 
 

4 สุขอนามัยที่ดี 

 

1 4,5 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์อารมณ์ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  

3 – 7 
มิถุนายน 
2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข้อที่ 3 การไตร่ตรอง (Reflec-
tion/Prayer) 

5 โภชนาการที่ดี 1 6 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็น
ภาษาอังกฤษ 
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ(A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C3: Cross Cultural understanding 
(ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน 
C5 :  Communications ( ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร) 
C8: Compassion ( ม ี ว ิ น ั ย  ค ุณ ธ ร ร ม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข ้ อ ท ี ่  3 ก า ร ไ ต ร ่ ต ร อ ง  (Reflec-
tion/Prayer) 

10 – 14 
มิถุนายน 
2562 

 
 

6 ปลอดภัยไว้
ก่อน 

1 7,8 ประชาคมอาเซียน    
คำศัพท์การทำความสะอาดเป็น
ภาษาอังกฤษ           
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  

17 – 21 
มิถุนายน 
2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข้อที่ 3 การไตร่ตรอง (Reflec-
tion/Prayer) 
 

7 My family 1 
2 

10,11 
1,4,5,6,8 

ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์อาหารเป็นภาษาอังกฤษ 
คำศัพท์อาหารประจำท้องถิ่นเป็น
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
 C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 11  ความรัก (Love) 
ข้อที่ 13  ความกตัญญูรู้คุณ (Gratitude) 
 

24 – 28 
มิถุนายน 
2562 

 
 
 

8 My school 1 
2 

12 
2,6 

ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์อาหารเป็นภาษาอังกฤษ 
คำศ ั พท ์ อ าหารประจำท ้ อ งถิ่ น เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

 C5 :  Communications ( ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร) 
C8: Compassion ( ม ี ว ิ น ั ย  ค ุณ ธ ร ร ม
จริยธรรม)คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่11  ความรัก (Love) 
ข้อที่ 13  ความกตัญญูรู้คุณ (Gratitude) 

9 รู้ไหมหนูทำ
อะไรอยู่ 

1 13,14,15,16 
 

ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์อาหารเป็นภาษาอังกฤษ 
คำศ ัพท ์ อาหารประจำท ้ องถ ิ ่ น เป็ น
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs:  Reading ( อ ่ า นออก )  (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
 C5 :  Communications ( ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร) 
C8: Compassion ( ม ี ว ิ น ั ย  ค ุณ ธ ร ร ม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข ้ อ ท ี ่  3 ก า ร ไ ต ร ่ ต ร อ ง  (Reflec-
tion/Prayer) 

8 – 12 
กรกฎาคม 

2562 

10 ของเล่นของ
ใช้ 

1 
 

18, 19 
 

ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับของเล่นของใช้เป็น
ภาษาอังกฤษ 
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs:  Reading ( อ ่ า นออก )  (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  
C5 :  Communications ( ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร) 
C8: Compassion ( ม ี ว ิ น ั ย  ค ุณ ธ ร ร ม
จรยิธรรม)คุณค่าพระวรสาร  

15 – 19 
กรกฎาคม 

2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

ข้อที ่7 ความเคารพ/
ศักดิ์ศรี(Respect/Dignity) 
ข้อที่ 10 ความเรียบง่าย (Simplicity)
  

11 ความ
ภาคภูมิใจ 

1 
 

20,21 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับความภาคภูมิใจเป็น
ภาษาอังกฤษ 
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs:  Reading ( อ ่ า นออก )  (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C5 :  Communications ( ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร) 
C8: Compassion ( ม ี ว ิ น ั ย  ค ุณ ธ ร ร ม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่6 ความยินดี (Joy) 
ข้อที ่14 การงาน (Work) 

22 – 26 
กรกฎาคม 

2562 

12 ความรู้สึกนึก
คิด 

1 22,26 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ตลาดต้องชม(ถมหมืดถมมอ) อำเภอ
นางรอง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. อนุสรณ์สถานท้าวปาจิตนางอรพิมพ์ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(3 ห่วง 2 เงื่อนไข)  
3 ห่วง คือ 1. ความพอประมาณ 
2. ความมีเหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัว  
2 เงื่อนไข คือ 1. ความรู้  2. คุณธรรม 
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs:  Reading ( อ ่ า นออก )  (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 

29 
กรกฎาคม - 
2 สิงหาคม 

2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

C5 :  Communications ( ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร) 
C8: Compassion ( ม ี ว ิ น ั ย  ค ุณ ธ ร ร ม
จริยธรรม) คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข้อที่ 3 การไตร่ตรอง (Reflec-
tion/Prayer) 
 

13 อารมณ์
ความรู้สึก 

1 27,28 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์อารมณ์ความรู้สึก เป็น
ภาษาอังกฤษ 
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C3: Cross Cultural understanding 
(ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน) 
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข้อที่ 3 การไตร่ตรอง (Reflec-
tion/Prayer) 
 

5 – 9 
สิงหาคม 
2562 

 
 

14 ชุมชนใกล้ตัว 2 3,7 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์ชุมชนใกล้ตัว เป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs:  Reading ( อ ่ า นออก )  (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  

12 – 16 
สิงหาคม 
2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

C5 :  Communications ( ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร) 
C8: Compassion ( ม ี ว ิ น ั ย  ค ุณ ธ ร ร ม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 11 ความรัก (Love) 
ข้อที่ 13 ความกตัญญูรู้คุณ (Gratitude) 
 

15 บุคคลสถานที ่ 2 9, 11 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์บุคคลสถานที่เป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs:  Reading ( อ ่ า นออก )  (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  
C5 :  Communications ( ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร) 
C8: Compassion ( ม ี ว ิ น ั ย  ค ุณ ธ ร ร ม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 11. ความเมตตา (Compassion, 
Charity) 
ข้อที่ 13 ความกตัญญูรู้คุณ (Gratitude) 
 

19 – 23 
สิงหาคม 
2562 

 
 

16 สถานที่ที่หนู
รู้จัก 

2 10 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์สถานที่ท่ีหนูรู้จักเป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs:  Reading ( อ ่ า นออก )  (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  
C5 :  Communications ( ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร) 
C8: Compassion ( ม ี ว ิ น ั ย  ค ุณ ธ ร ร ม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  

26 – 30 
สิงหาคม 
2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

ข้อที่ 11 ความเมตตา (Compassion, 
Charity) 
ข้อที่ 12 ความกตัญญูรู้คุณ (Gratitude) 
 
 

17 ชาต ิไทยของ
เรา 

2 12,14 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์ชาติไทยของเราเป็นภาษาอังกฤษ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปกรรม 
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น)                                                             
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C3: Cross Cultural understanding 
(ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน) 
C8: Compassion (มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 11 ความเมตตา (Compassion, 
Charity) 
ข้อที่ 13 ความกตัญญูรู้คุณ (Gratitude) 
 

2 – 6 
กันยายน 
2562 

18 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2 13,15 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 10 ความเรียบง่าย (Simplicity) 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

19 Animals 3 4,5,6,11 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท ์Animals เป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (มีวินัย คุณธรรม
จรยิธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร   
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข้อที่ 3 การไตร่ตรอง (Reflec-
tion/Prayer) 
 

16 – 20 
กันยายน 
2562 

20 โครงงาน
คุณธรรม 

  ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับโครงงานคุณธรรมเป็น
ภาษาอังกฤษ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(3 ห่วง 2 เงื่อนไข)  
3 ห่วง คือ 1. ความพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัว  
2 เงื่อนไข คือ 1. ความรู้  2. คุณธรรม 
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้) 
และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  

23 - 27 
กันยายน 
2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข้อที่ 3 การไตร่ตรอง (Reflec-
tion/Prayer) 

เรียนท่ี 2/2562 

1 ต้นไม้มีคุณค่า 3 7,8,9,12 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับต้นไม้มีคุณค่าเป็น
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่20 การเพ่งพิศสิ่งสร้าง/รักษ์
ธรรมชาติ  (Wonder/conservation)      
                                                                                        

28-31 
ตุลาคม 
2562 

2 ค ุ ณ ค ่ า ข อ ง
ดิน/ทราย 

3 13 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับคุณค่าของดิน/ทรายเป็น
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs:  Reading ( อ ่ า นออก )  (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C5 :  Communications ( ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่20 การเพ่งพิศสิ่งสร้าง/รักษ์
ธรรมชาติ                                                                                              
(Wonder/conservation) 

4 -5 
พฤศจิกายน 

2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

3 น้ำ 3 14 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับน้ำ Water เป็น
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่10 ความเรียบง่าย (Simplicity)
  
ข้อที ่20 การเพ่งพิศสิ่งสร้าง/รักษ์
ธรรมชาติ                                                                                              
(Wonder/conservation) 

18 – 22
พฤศจิกายน 

2562 

4 สภาพท้องฟ้า
อากาศ 

3 15,16 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับสภาพท้องฟ้าอากาศ  
เป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่20การเพ่งพิศสิ่งสร้าง/รักษ์ธรรมชาติ 
(Wonder/conservation)                                                                                        

25 – 29
พฤศจิกายน 

2562 

5 ภัยธรรมชาต ิ 3 17 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับภัยธรรมชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ  

2 – 6
ธันวาคม
2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C3: Cross Cultural understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่21 ความหวัง (Hope) 

6 แรง 3 18 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับแรงเป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs:  Reading ( อ ่ า นออก )  (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C3: Cross Cultural understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่2 ความจริง (Truth) 

9 – 13
ธันวาคม
2562 

7 พลังงาน 3 19 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับพลังงานเป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 

16 – 20
ธันวาคม
2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่10 ความเรียบง่าย (Simplicity) 

8 การอนุรักษ์
และรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

3 20,21 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
เป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร 
20. การเพ่งพิศสิ่งสร้าง/รักษ์ธรรมชาติ                                                          
(Wonder/conservation) 

23 – 27
ธันวาคม
2562 

9 หนูรักหนังสือ 4 1,2,3 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับหนูรักหนังสือเป็น
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C3: Cross Cultural understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่1 ความเชื่อศรัทธา (Faith) 
 
 
 

23 – 27
ธันวาคม
2562 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

10 ชั่งตวงวัด 4 8,11,12 ประชาคมอาเซียน 
ค ำ ศ ั พ ท ์ เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ช ั ่ ง ต ว ง ว ั ด เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs: Reading (อ่านออก)  (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C3: Cross Cultural understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่9  ความซื่อตรง (Honesty) 

30-31 
ธันวาคม 

 -3 
มกราคม 
2563 

11 สีแสนสวย 4 4,5,14,15 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับสีแสนสวยเป็น
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C3: Cross Cultural understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 

6 – 10
มกราคม 
2563 

12 ผิวสัมผัส 
รูปร่างรูปทรง 

4 7,9,10 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับผิวสัมผัส รูปร่างรูปทรง
เป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 

13 – 17
มกราคม 
2563 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C3: Cross Cultural understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่2 ความจริง (Truth) 

13 จ ำ น ว น  ค่ า
ของเงิน 

4 13,17 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับจำนวน ค่าของเงินเป็น
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C3: Cross Cultural understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่2 ความจริง (Truth) 

20 – 24 
มกราคม 
2563 

14 เวลา 4 16 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับเวลาเป็นภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ(A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
C3: Cross Cultural understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 

27 – 31 
มกราคม 
2563 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที ่9 ความเรียบง่าย (Simplicity) 

15 สิ่งของ
เครื่องใช้ 

4 18,19,20 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับสิ่งของเครื่องใช้เป็น 
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก), (W)Riting 
(เขียนได้)และ(A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข้อที ่10 ความเรียบง่าย (Simplicity) 
ข้อที ่14 การรับใช้ (Service) 

3 – 7  
กุมภาพันธ์

2563 

16 ยานพาหนะ 4 21,22 ประชาคมอาเซียน 
คำศัพท์เก่ียวกับยานพาหนะเป็น
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก)  (W)Riting 
(เขียนได้)และ (A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข้อที่ 18  การอภัย (Forgiveness) 
 
 
 

10 – 14 
กุมภาพันธ์ 

2563 
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สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย 
สาระ

ที ่
ข้อที ่

ภูมิปญัญาไทย/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ประชาคมอาเซียน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทกัษะการคิดสู่
ศตวรรษที่21  และบริบทอื่น ๆ ตามจดุเน้นของ

โรงเรียน 

ช่วงจัด
กิจกรรม 

17 เ ท ค โ น โ ล ยี
แ ล ะ ก า ร
สื่อสาร 

4 23 ประชาคมอาเซียน                      
คำศัพท์เก่ียวกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษ 
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3Rs:  Reading ( อ ่ านออก ) , (W)Riting 
(เขียนได้)และ(A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์) 
 C5 :  Communications ( ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข้อที ่10 ความเรียบง่าย (Simplicity)
  

17 – 21 
กุมภาพันธ์ 

2563 

18 โครงงาน   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(3 ห่วง 2 เงื่อนไข) 3 ห่วง คือ  
1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล  
3.การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2 เงื่อนไข คือ 1. ความรู้ 2. คุณธรรม  
ทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
3Rs: Reading (อ่านออก) (W)Riting 
(เขียนได้)และ(A)Rithmatic (คิดเป็น) 
C1: Critical thinking (ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์)  
C5: Communications (ทักษะการ
สื่อสาร) 
C8: Compassion (ความมีเมตตา กรุณา 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม) 
คุณค่าพระวรสาร  
ข้อที่ 2 ความจริง (Truth) 
ข้อที่ 3 การไตร่ตรอง (Reflec-
tion/Prayer) 

24 – 28 
กุมภาพันธ์ 

2563 

 


